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[Här fyller du i mottagare]

Malmöinitiativet - Förbjud vattenskotrar i Malmös kanaler, EF20210136
[Fyll i mottagarens diarienummer]

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Mot bakgrund av redan pågående arbete i Malmö med samma syfte avser tekniska nämnden
inte bifalla ett initiativ för detta ändamål.
Yttrande

Via Malmöinitiativet har det inkommit förslag gällande att förbjuda vattenskotrar i Malmö
stads kanaler. Tekniska nämnden delar initiativets uppfattning av problematiken. Det finns
därför redan pågående med arbete med samma målsättning som initiativet.
Vattenskotrar har under en tid utgjort en utmaning för regelverk och övervakning att
hantera. Den vattenskoterförordning som finns i Sverige är inte tillämpbar enligt dom i EU
domstolen. Alla förbud som förordats med stöd ur vattenskoterförordningen är av den
anledningen inte giltiga.
Det finns därför inget regelmässigt förbud som går att införa för enbart vattenskotrar utan
att det kommer påverka all trafik på vatten i kanalen. Det som går att övervaka idag är
hastighetsbegränsningen i kanalen och de allmänna reglerna mot vårdslös körning. Även här
finns utmaningar.
I dagsläget är det polisen som har ansvaret för att övervaka kanalen på grund av de
geografiska gränserna i hamnordningen. Kustbevakningen har lyft att de anser sig bättre
utrustade och villiga att ta över ansvaret, men det kräver att hamnordningens gränser ses
över. Översyn av gränserna pågår där länsstyrelsen är beslutsfattare i frågan.
I vår blir det krav på körbevis för vattenskotrar i Sverige. Antal förare förväntas då minska
kraftigt. De problem som upplevts de senaste åren kommer sannolikt inte finnas kvar i
någon i samma omfattning. Oavsett kommer övervakningsfrågan fortsätta att redas ut för att
mer effektivt övervaka kanalen.
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Då det utifrån befintligt regelverk inte är möjligt att införa förbud mot vattenskotrar och det
finns pågående arbete med samma mål som förslagsställaren förespråkar anser Tekniska
nämnden att förslaget inte är aktuellt.
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